Deze inspiratieprikkel komt van 't OpZet.

Bekijk de webversie

Inspiratieprikkel # 31

Aan de slag met MeMoQ
’t OpZet, CEGO KULeuven en VBJK hebben op vraag van Kind & Gezin een aantal kennisclips
ontwikkeld rond de zes dimensies van MeMoQ. Hierbij worden de dimensies in beeld gebracht.
Daarnaast kan je de dimensies inoefenen.
Het is 'work in progress'...met andere woorden, een aantal dimensies en oefeningen moeten
nog afgewerkt worden. Toch bieden we je graag al in primeur een aantal nieuwe filmpjes aan.
Wanneer nieuwe filmpjes beschikbaar zijn, lees je zeker in een volgende inspiratieprikkel.
Je vindt deze clips ook op de webpagina van Kind & Gezin.

Dimensie 1: Welbevinden
In deze clip kom je te weten wat welbevinden is
en welke rol weggelegd is voor het kind zelf en
de opvang. Hoe voelen jouw kinderen zich in
de opvang?

Dimensie 2: Betrokkenheid
Hoge betrokkenheid, dat is in de flow zijn. Wat
dit precies wil zeggen en waarom
betrokkenheid zo belangrijk is, kom je te weten
in deze clip.

Dimensie 5, deel 1: Omgeving, Aanbod
De speelruimte(s), materialen en activiteiten die
kinderen doorheen de dag aangeboden krijgen,
bieden kinderen heel wat kansen om hun
talenten te ontplooien. Waar je rekening mee
kan houden - zowel binnen als buiten - kom je
te weten in deze clip.

Dimensie 5, deel 2: Omgeving,
Organisatie
Een kindvriendelijk dagverloop, weinig
wachtmomenten en een optimale inzet van het
aanwezige personeel biedt de kinderen heel
wat kansen. Dit wordt toegelicht in deze clip.

Dimensie 6: Gezinnen en diversiteit
Wat opvang betekent voor gezinnen kom je te
weten in deze clip. Ook wordt er ingegaan op
de maatschappelijke diversiteit die sowieso in
je opvang aanwezig is.

Concreet aan de slag
Na het zien van de bovenstaande filmpjes kan je de dimensies verder onder de knie krijgen via
deze oefenfragmenten.
Heb je nog vragen, opmerkingen of bedenkingen na het bekijken van deze filmpjes? We horen
ze graag! Of geeft dit je ideeën voor extra kennisclips? Neem contact op via info@topzet.be of
0497 02 86 30. We willen weten wat jij nodig hebt om verder kwaliteitsvol te werken.

Stuur ons uw inspiratieprikkels!
We zijn benieuwd naar uw inspiratieprikkels!
Stuur ons een foto en wie weet nemen we je idee op in een volgende editie van de
inpspiratieprikkels. Stuur dit naar info@topzet.be

Facebook

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@topzet.be toe aan uw adresboek.
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Begrijpen met je handen
Bij creatieve activiteiten met jonge kinderen is het proces belangrijker dan het resultaat. Door te
experimenteren en zelf oplossingen te bedenken zijn kinderen creatief bezig. Ze gaan op
onderzoek, maken eigen verhalen en gebruiken hun verbeelding.
Hoe ga je van start?
Het is verrassend haalbaar en eenvoudig. Gebruik materiaal dat uitnodigt tot onderzoek en spel.
Een goede tip: Combineer twee materialen. Dat geeft uitdaging als een soort chemische
reactie. Hou extra materiaal of gereedschap achter de hand om in een later stadium te geven
als verdieping van het creatieve proces. We geven enkele voorbeelden:

Piepschuim en satéprikkers
Met piepschuim en prikkers kan
je heel wat bouwen. Later kan je
materiaal toevoegen zoals stift,
wol, lapjes stof,...

Karton en lijm
Met karton en lijm kan je heel
wat aan elkaar voegen. Later
kan je materialen toevoegen
zoals stukjes stof, knopen, wcrolletjes,...

Klei en wol
Met klei en wol kan je dingen met
elkaar verbinden, inwikkelen
enzovoort. Later kan je
keukengereedschap zoals een
knoflookpers, stamper, etc.
toevoegen

© Foto's: Titia Sprey en Sabine Plamper, Atelier in een koffer

Meer inspiratie

Bezoek de webstek Atelier in een Koffer.
Lees een van de vele artikelen over dit thema.
Lees de praktijkverhalen rond het kriskrassen met kinderen
Volg Atelier in een Koffer op Facebook of Instagram voor meer foto’s en ideeën.
Op vraag geeft Atelier in een Koffer trainingen en lezingen over kind en creativiteit. Je kan
hier contact opnemen

Met dank aan Titia Sprey, atelier-pedagoog en beeldend
kunstenaar bij 'Atelier in een koffer' voor het schrijven van deze
inspiratieprikkel.

In 2012 verscheen het boek "Begrijpen met je handen". Het is
een rijk geïllustreerd boek met meer dan 300 fotos en een
heldere visie op het gebied van kind en creativiteit. Het boek is
online en bij de boekhandel te verkrijgen.
Je kan het boek hier met 25% korting bestellen door de
kortingscode C0012326 te gebruiken.

Stuur ons uw inspiratieprikkels!
We zijn benieuwd naar uw inspiratieprikkels!
Stuur ons een foto en je idee en we nemen het op in een volgende editie van de
inpspiratieprikkels. Stuur dit naar info@topzet.be. Ook weblinks zijn welkom!
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Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@topzet.be toe aan uw adresboek.
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Wanneer moet die taak gebeuren?
Wanneer moet die taak gebeuren? Een handig Planningsinstrument voor de kinderopvang geeft
het aan. Als verantwoordelijke werk je elke dag hard aan je opvang. Een van de aspecten
hiervan is een planning maken van wat wanneer gedaan en opgevolgd moet worden: Fiscale
attesten, zelfevaluatie van de werking, controleren van speeltoestellen,... Het zijn maar enkele
taken die je herhaaldelijk moet uitvoeren. Maar, wanneer moet dit gebeuren? Jaarlijks?
Vijfjaarlijks? Niet evident om dit allemaal te onthouden! ’t OpZet, VoorZet,
Unizo en VVSG werkten samen aan een handig Planningsinstrument om zeker te zijn dat je
niets over het hoofd ziet!
Hoe werkt het Planningsinstrument?
Het instrument is gemaakt in Excell. Dat heeft als voordeel dat je makkelijk kolommen naast
elkaar en rijen onder elkaar kan zien en verschillende ‘bladzijden’ (tabbladen) in één document
kan bewaren. Je kan ook vlot het document aanpassen voor je eigen werking.
Inhoud van het Planningsinstrument
Het Planningsinstrument bevat een lijst met meer dan 80 taken die periodiek uitgevoerd
moeten worden. Deze taken zijn geclusterd in 7 thema’s: Kinderen – Gezinnen – Medewerkers
– Veiligheid en gezondheid – Voeding – Financiën – Kwaliteitszorg.
Structuur van het Planningsinstrument
Per taak staat aangegeven binnen welke frequentie je regelgevend deze taak dient uit te
voeren. Ook vind je er opmerkingen, suggesties en tips. Je kan ook aangeven wanneer je de
taak het laatst uitgevoerd hebt en wanneer je die terug inplant. Ook kan je verwijzen naar extra
bronnen.
Een voorbeeld
Binnen het thema ‘veiligheid en gezondheid’ staat o.a. de volgende taak vermeld: ‘Bewijs
opleiding brandpreventie en voorlichting van medewerkers’
Bij frequentie staat ‘zelf te kiezen frequentie’
Bij opmerkingen staat een suggestie en aandachtspunt: Bijv. bij indiensttreding of na evaluatie
evacuatieoefening: er is steeds minstens 1 medewerker met dit vormingsattest aanwezig in de
opvanglocatie.

Vijf voordelen van het Planningsinstrument
Je volgt de taken binnen je organisatie systematisch op.
Je kan vooruit plannen en taken spreiden over de tijd.
Je krijgt snel een volledig overzicht.
Het ontwikkelde instrument is flexibel. Je kan het aanpassen aan je eigen organisatie.
Het instrument is geschikt voor groeps- en gezinsopvang, kleine en grotere organisaties.
Waar kan je het Planningsinstrument vinden?
Het Planningsinstrument is te vinden op www.topzet.be, onder hulpmiddelen (daar scroll je
naar beneden tot je bij het onderdeel 'kwaliteitszorg' komt). Je vindt er het Excell-bestand en
een gebruikershandleiding.
Het Planningsinstrument is ontstaan uit een samenwerking tussen de volgende vier partners:

Stuur ons uw inspiratieprikkels!
We zijn benieuwd naar uw inspiratieprikkels!
Stuur ons een foto en je idee en we nemen het op in een volgende editie van de
inpspiratieprikkels. Stuur dit naar info@topzet.be. Ook weblinks zijn welkom!
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ontvangst voegt u info@topzet.be toe aan uw adresboek.
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Seksuele vorming in de opvang
Seksuele ontwikkeling is – net zoals andere aspecten van ontwikkeling – een proces van vallen
en opstaan. Je leert via fouten maken. Maar hoe beoordeel je het seksueel gedrag van kinderen
correct? Hoe bepaal je de gepaste manier van reageren? Bekijk de volgende 3 situaties eens?
Hoe reageer jij? Hoe reageert een collega?
Een jongen trekt bij
een confict aan het
slipje van een meisje
(peuterleeftijd)

Een meisje kijkt hoe een
jongen plast (kleuterleeftijd)

Een meisje laat haar spleetje
zien op de speelplaats
(kleuterleeftijd)

© Afbeeldingen: Sensoa

Wellicht zorgen bovenstaande situaties bij jullie ook voor discussie, en zijn er verschillende
meningen en standpunten te horen. Hoe kan je in overleg gaan met elkaar om tot een gedeeld
en degelijk pedagogisch beleid te komen?

Het Vlaggensysteem
Het Vlaggensysteem kan je daarbij helpen. Deze methodiek
werkt met discussieprenten zoals hierboven en geeft 6 criteria
(en 4 extra factoren ter overweging) mee die je als
professional kunnen helpen om meer objectief over situaties te
oordelen en beter aangepast te reageren. Situaties worden
ingedeeld naar mate van ernst in 4 vlaggen.

Meer inspiratie

Bezoek de webstek van het Vlaggensysteem.
Bezoek de webstek van Sensoa.
Download de discussieprenten en handleiding
Ontleen het materiaal in je eigen streek
Volg vorming op maat rond het thema

Met dank aan Erika
Frans, Beleidsmedewerker Sensoa, Vlaams
expertisecentrum voor seksuele gezondheid
voor het schrijven van deze inspiratieprikkel.

Wil je verder aan de slag?
Lees het raamwerk Seksualiteit en beleid in
de kinderopvang. Dit raamwerk is een
werkdocument dat organisaties in de
kinderopvang kan helpen bij het uitwerken
of aanvullen van het beleid rond
lichamelijke en seksuele integriteit, inclusief
alle thema’s die daaraan verbonden zijn.
Het bundelt een modelvisie, concrete
instrumenten en achtergrondinformatie.
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We zijn benieuwd naar uw inspiratieprikkels!
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Kerstverlof
Ook 't OpZet is toe aan een pauze en neemt enkele dagen vrijaf. We wensen jullie fijne
feestdagen toe en een prettig eindjaar! De volgende inspiratieprikkel verschijnt op dinsdag 15
januari.
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Geboren science-lovers
Kinderen zijn geboren onderzoekers. Baby’s steken alles in hun mond. Peuters proberen alles
uit. Kinderen zijn nieuwsgierig. Ideale science-lovers dus! Maar hoe breng je wetenschap en
techniek binnen in de opvang? Hoe prikkel je kinderen om nog meer te onderzoeken en te
ontdekken? Hoe kan je het ervaringsgebied 'verkennen van de wereld' rijk uitbouwen?
Technopolis
De pedagogisch en taalondersteuners van Knisper CEGO lieten zich inspireren in Technopolis,
het doe- en ontdekcentrum voor wetenschap en technologie in Mechelen. Heel wat van de
proefjes daar kunnen perfect vertaald worden naar de kinderopvang.

Magnetisme
Laat kinderen op ontdekking gaan en onderzoeken wat er allemaal magnetisch is. Je
kan‘speelgoedmagneten’ of om échte magneten gebruiken. De idee blijft detzelfde: kinderen
zullen snel ontdekken dat het magneetje ergens aan blijft ‘vastkleven’, dat je magneten kan
verbinden met elkaar, maar dat ze elkaar ook soms afstoten.

Sorteren
InTechnopolis worden kinderen ondergedompeld in verschillende spelzones. In de supermarktzone worden kinderen aangezet om verbanden tussen verschillende materialen en voorwerpen
te zien. Dit lokt bijna automatisch sorteergedrag uit. Zo leren ze al doende bij over evenwicht,
vergelijken en sorteren. Iets wat ook aan bod komt als er opgeruimd wordt.

Statische electriciteit
Je kent het wel: als kinderen over een plastic glijbaan schuiven, is de kans groot dat hun haar
recht staat! Ook het ballonproefje is bekend: als je even wrijft met de ballon over je mouw, is
deze elektrisch geladen. Je kan dan zoals op de foto een licht plastic zakje laten zweven. Maar
ook de ballon tegen het plafond plakken of kinderen hun haren ermee recht zetten.
Door even te wrijven op een kam of ander plastic voorwerp kan je papiersnippers aantrekken.
Pure magie!

Waar kan je nog aan denken?
Spiegels, geluid, trillingen, eigenschappen van water, wind, … allemaal alledaagse dingen die
we gemakkelijke als normaal beschouwen, maar weten we eigenlijk zelf hoe het werkt en welke
natuurwetten er achter verscholen zitten? Samen met de kinderen de wondere wereld van
wetenschap en techniek ontdekken, het is verrijkend voor iedereen en je krijgt een hoop
inspiratie om met nieuwe materialen aan de slag te gaan. Gewoon DOEN!

© Foto's: Thaila Stoffelen, Julia Moons en Technopolis

Meer inspiratie

Bezoek de webstek van Technopolis.
Je vindt er heel wat proefjes die je zelf kan doen.
Gebruik de leermiddelen 'oortjes gespitst' en 'oogjes open'. Die Zijn gebaseerd op de
prentenboeken van Mie Piraat en bevatten heel wat ideeën rond geluid, zien en horen.
Met dank aan Thaila Stoffelen, pedagogisch ondersteuner bij Knisper-CEGO
voor het schrijven van deze inspiratieprikkel.

Stuur ons uw inspiratieprikkels!
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Aan de slag met MeMoQ
’t OpZet, CEGO KULeuven en VBJK hebben op vraag van Kind & Gezin een aantal kennisclips
ontwikkeld rond de zes dimensies van MeMoQ. Hierbij worden de dimensies in beeld gebracht.
Daarnaast kan je de dimensies inoefenen.
Een aantal kennisclips zijn voorgesteld in Inspiratieprikkel 31 (verschenen op 06/11/2018). Nu
zijn er voor alle dimensies kennisclips en oefeningen beschikbaar. In deze prikkel stellen we de
nieuwste clips voor.
Je vindt deze clips op de webpagina van Kind & Gezin.
De uitgeschreven transcripten van alle kennisclips en oefeningen vind je op de webstek van
CEGO KU Leuven

Dimensie 3: Emotionele ondersteuning
In deze clip kom je te weten wat emotionele
ondersteuning is en welke rol weggelegd is voor de
begeleider. Hoe kan jij ertoe bijdragen dat kinderen zich
goed voelen in de opvang?

Dimensie 4: Educatieve ondersteuning
Educatief ondersteunen gaat over het actief inspelen en
ondersteunen van de ontwikkeling van kinderen. Wat dit
precies wil zeggen en waarom het zo belangrijk is, kom
je te weten in deze clip.

Concreet aan de slag
Na het zien van de bovenstaande filmpjes kan je de dimensies verder onder de knie krijgen via
deze oefenfragmenten.
Oefenfragment 'Emotionele Ondersteuning'
en bespreking ervan.

Oefenfragment 'Educatieve Ondersteuning'
en bespreking ervan.

Kijkwijzer MeMoQ
Ben je op zoek naar een
‘spiekbriefje’ bij een
coaching rond MeMoQ? Dan
is deze Kijkwijzer iets voor
jou!
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Praktijk in beeld
Positief omgaan met diversiteit, participatie en ouderbetrokkenheid, sociale cohesie en
samenwerking tussen organisaties: die vier thema's plaatst Expoo in de kijker via een aantal
insprirerende clips 'Praktijk in de kijker'.
De video's sluiten perfect aan bij de nieuwe aandachtspunten rond (pedagogische)
ondersteuning: je opnamebeleid, inclusieve en flexibele opvang. Het materiaal leent zich
uitstekend voor intervisie en leermomenten.

Inclusieve kinderopvang
‘Kinderdagverblijf Mezennestje’ organiseert
zowel kinderopvang voor baby's en peuters als
buitenschoolse opvang. De kaart van inclusieve
kinderopvang wordt bewust getrokken om
tegemoet te komen aan het recht op (reguliere)
kinderopvang voor ieder kind (ongeacht zijn
afkomst, achtergrond of mogelijkheden).

Inburgering op maat
"Taalbubbels Plus" gaat voor een
geïntegreerde aanpak van Maatschappelijke
Oriëntatie (Inburgering), Nederlandse lessen
(Basiseducatie Open School) met preventieve
gezinsondersteuning (Inloopteams en
Intercultureel Vrouwencentrum Antwerpen).
Hoe dit uitgewerkt wordt zie je in deze clip.

Kunst en educatie
ABC vzw situeert zich op de grens van kunst
en educatie: het is een labo voor
creativiteitsontwikkeling. Het richt zich zowel
tot professionals (leerkrachten, pedagogen,…)
als tot gezinnen, scholen, de buurt en
natuurlijk kinderen zelf. Zie ook
Inspiratieprikkel 23.

Open huis voor gezinnen
De SLOEP vzw is een open huis voor ouders
met jonge kinderen in Gent. Via een
laagdrempelig onthaal en ervarings- en
procesgericht groepswerk biedt het
opvoedingsondersteuning aan gezinnen van
diverse afkomst.

Concreet aan de slag:
Bij de filmpjes hoort ook een Kijkwijzer met reflectievragen.
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KWIKO: KWaliteit In de KinderOpvang
Wat is KWIKO?
KWIKO staat voor “Quickscan KWaliteit In de KinderOpvang.” Het brengt de evaluatie van je
pedagogische aanpak (MeMoQ) samen met de evaluatie van andere aspecten die de kwaliteit
in je opvang mee bepalen (zoals je vormingsbeleid, veiligheid, enz.). Op die manier evalueer je
de hele werking met één instrument.
Wie heeft het gemaakt?
KWIKO is ontwikkeld door ’t Opzet, Vlaams Welzijnsverbond, en AQARTO, samen met
pedagogisch ondersteuners (PTO'ers) van diverse organisaties.
Hoe werkt het?
Aan de hand van 10 vragenlijsten maak je een inschatting van waar jouw opvang staat. Zo
breng je in kaart waar je opvang sterk in is en waar verbeterpunten zitten. Je kiest zelf welke
vragenlijsten je gebruikt. Met de vijf basisvragenlijsten (in het groen) evalueer je die aspecten
van je werking die je regelgevind moet evalueren. Daarnaast zijn er vijf extra vragenlijsten (in
het oranje) die vanuit kwaliteitszorg ook als essentieel beschouwd worden. Meer info een een
presentatie van KWIKO vind je in dit document.

Je kan het instrument zowel individueel als in team gebruiken. Het is geschikt voor gezins- en
groepsopvang. Het instrument is in drie vormen beschikbaar: als gratis download, in boekvorm
(35 EUR) en als digitaal platvorm (met licentiekost).

Training in KWIKO
't OpZet organiseert dit voorjaar twee trainingen
voor medewerkers in de kinderopvang.
Voor wie?
Kinderopvanglocaties met T0, T1 en T2B die
willen werken met een papieren bevraging en
geen lid zijn van VWV.
Wanneer & waar?
23 april en 17 juni [19.30-22.00] te Leuven
29 april en 06 juni [19.30-22.00] te Gentbrugge
Kostprijs
35 EUR, incl. één boek/organisatie
Meer info?
info@topzet.be of 0479 02 86 30
Inschrijven kan via deze link

TIP: Test de GRATIS KWIKO-vragenlijsten uit.
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MeMosnaQs: Hapklare pedagogische kwaliteit
Wat is MeMosnaQs
MeMosnaQs is een heerlijke en hapklare manier om pedagogische kwaliteit te meten,
gebaseerd op het zelfevaluatie-instrument MeMoQ. Het is ontwikkeld door de pedagogisch
ondersteuners van Opgroeien in Brussel.
Waaruit bestaat het?
MeMosnaQs bestaat uit 150 kant-en-klare opdracht- en reflectiekaartjes. Medewerkers uit de
voorschoolse kinderopvang kunnen de opdrachten uitvoeren in hun leefgroep met de kinderen
of met de ouders. Andere opdrachten kunnen ze samen met collega’s doen tijdens een
teamoverleg. Alles is eenvoudig uitgelegd en de uitvoering vraagt weinig tijd. Zo kunnen
kinderdagverblijven er zelfstandig mee werken.
Welke dimensies komen aan bod?
De MeMosnaQs helpen je op weg voor dimensie 3 (emotionele ondersteuning), dimensie 4
(educatieve ondersteuning), dimensie 5 (omgeving) en dimensie 6 (gezinnen en diversiteit).
Dimensie 1 en 2 komen niet aan bod in de MeMosnaQs.

MeMosnaQs gebruiken?
Stap 1
Kies eerst een dimensie. Elke dimensie
heeft een andere kleur. De kleuren komen
overeen met de kleuren uit het zelfevaluatieinstrument MeMoQ.
Stap 2
Kies een cluster. Elke dimensie bestaat uit
verschillende clusters. Welke wil je
aanpakken?
Stap 3
Selecteer één of meerdere MeMosnaQs bij
die cluster.

Hoe zien de MeMosnaQs eruit? Hieronder een voorbeeld van de voor- en achterkant van één
van de MeMosnaQs.

Meer informatie?
De webpagina www.memosnaqs.be ondersteunt de MeMosnaQs. Je vindt er:
Een handleiding met concrete uitleg over hoe je met de MeMosnaQs werkt
Een woordenlijst met een verklaring van moeilijke woorden
Linken naar websites waarnaar we verwijzen op sommige kaarten
Extra info en bijlagen per dimensie die je nodig hebt voor sommige kaarten
Interesse in MeMosnaQs?
Alle kinderdagverblijven in Brussel die aangesloten zijn bij het lokaal loket kunnen gratis een
doos MeMosnaQs aanvragen bij hun regionaal ondersteuner. Andere geïnteresseerden kunnen
de MeMosnaQs aankopen voor €35. Bestellen kan hier.
Meer info of vragen?
Mail naar opgroeieninbrussel@vgc.be
Bel naar 02 563 03 70
Facebook: opgroeieninbrussel
Met dank aan Marie Lindemans, teamverantwoordelijke en pedagogisch ondersteuner, Opgroeien in
Brussel, voor het schrijven van deze prikkel.

Stuur ons uw inspiratieprikkels!
We zijn benieuwd naar uw inspiratieprikkels!
Stuur ons een foto en je idee en we nemen het op in een volgende editie van de
inpspiratieprikkels. Stuur dit naar info@topzet.be. Ook weblinks zijn welkom!

Facebook

Website

Deze e-mail is verstuurd aan {{email}}.• Als u geen nieuwsbrief meer wilt ontvangen, kunt
u zich hier afmelden. • U kunt ook uw gegevens inzien en wijzigen. • Voor een goede
ontvangst voegt u info@topzet.be toe aan uw adresboek.

